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• • การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงการมุ่งเน้น  
ความสามารถทางนวัตกรรม และผลการดำเนินงาน

ในธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) • •

บทคัดย่อ
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลและตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดล 
รวมถึงศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของโมเดลความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงการมุ่งเน้น 
ความสามารถทางนวัตกรรม และผลการดำเนินงาน โดยปัจจัยเชิงการมุ่งเน้นดังกล่าว ได้แก่ การมุ่งเน้นตลาด 
การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ และการมุ่งเน้นการเรียนรู้ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยที่ได้ 
รบัการสง่เสรมิการลงทนุจากสำนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) ซึง่มฝีา่ยวจิยัและพฒันาจำนวน 
114 บริษัท โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล    ผลการศึกษาพบว่า โมเดลความสัมพันธ์มี 
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2= 31.62, df = 25, p-value = 0.17, GFI = 0.95, AGFI = 0.88, 

CFI = 1.00, NFI = 0.98, RMSEA = 0.048) อีกทั้งปัจจัยเชิงการมุ่งเน้นมีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม 

และอิทธิพลรวมต่อความสามารถทางนวัตกรรม และผลการดำเนินงาน
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ABSTRACT

The purposes of this study were to 1) investigate the relationship model of oriented 
factors affecting innovativeness and performance and 2) study both the direct, indirect 
and the total effect of the oriented factors on innovativeness and performance. The 
oriented factors are market orientation, entrepreneurial orientation, and learning 
orientation. The 114 sample subjects which under the Board of Investment Thailand 
(BOI), were Thai software businesses and have research and development divisions. 
The data collection instrument used was a questionnaire. The study result indicated 
that the model fi t into the empirical data (2= 31.62, df = 25, p-value = 0.17, GFI 
= 0.95, AGFI = 0.88, CFI = 1.00, NFI = 0.98, RMSEA = 0.048). The oriented factors 
had direct, indirect and total effect on innovativeness and performance.

Keywords : Market Orientation, Entrepreneurial Orientation, Learning Orientation, 
Innovativeness
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บทนำ • •
 การลงทุนของภาคเอกชนเปนภาคหนึ่งที่เปน
แรงหนุนในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด 
ซึ่งรัฐบาล  ไดใหการสนับสนุนในการลงทุนโดยการ
กอตัง้สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 
อันเปนหนวยงานหลักของรัฐบาลท่ีกระตุนใหเกิด
การลงทุนในประเทศไทย โดยใหสิทธิประโยชนตางๆ ท้ัง
ในดานยกเวนหรือลดหยอนภาษีอากรและอื่นๆ นอก
เหนือจากการไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก
หนวยงานของรัฐบาลแลว องคกรจะตองพยายาม
ปรับตัวเพื่อสรางความอยูรอดขององคกรในเชิงของ
การแขงขัน ซึ่งองคกรนั้นสามารถปรับตัวดวย
การพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ
และบริการ แตการพัฒนาส่ิงตางๆ เหลาน้ีอาจไม
เพยีงพอทีจ่ะทำใหองคกรไดรบัความไดเปรยีบในการ
แขงขัน หลายองคกรจึงไดใหความสำคัญตอการบริหาร
จัดการและบุคลากรในองคกร เนื่องจากบุคลากรใน
องคกรจะเปน  ผูขับเคลื่อนใหองคกรสามารถ
ดำเนินงานไดตามเปาหมายตามท่ีกำหนดไว ดวยเหตุนี ้
องคกรตางๆ ไดนำนวัตกรรมเขามาปรับใชใหเหมาะสม
กับองคกรของตนเอง ซึ่งจะชวยใหองคกรสามารถ
ปรบัตวัเขากบัสถานการณทีเ่ปลีย่นแปลง และนำไปสู

การเกิดความสามารถทางนวัตกรรมขององคกรมากข้ึน 
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความสัมพันธของ
ปจจัยเชิงการมุงเนนที่สงผลตอความสามารถทาง
นวัตกรรม และผลการดำเนินงาน โดยปจจัยเชิง
การมุงเนน ไดแก การมุงเนนตลาด (Market Orientation) 
การมุงเนนความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) และการมุงเนนการเรียนรู (Learning 
Orientation)

• ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ �¢Í§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ •
 เ พ่ือ พัฒนาโมเดลและตรวจสอบความ
สอดคลองระหวางโมเดล รวมถงึศกึษาอทิธพิลทางตรง 
อิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวมของโมเดลความ
สัมพันธของปจจัยเชิงการมุงเนน ความสามารถทาง
นวัตกรรม และผลการดำเนินงานในธุรกิจซอฟตแวร
ไทยท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI กับขอมูล
เชิงประจักษ

• ¢Íºà¢μ¢Í§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ •
 ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ธุรกิจซอฟตแวร
ไทยท่ีไดรับการสงเสริมจาก BOI จำนวน 334 บริษัท 
และกลุมตัวอยางที่ ใช ในการศึกษา คือ ธุรกิจ
ซอฟตแวรไทยท่ีไดรับการสงเสริมจาก BOI ซึ่งมีฝาย
วิจัยและพัฒนา (R&D) จำนวน 114 บริษัท

• ÊÁÁμ Ô°Ò¹¢Í§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ •
 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธตามทฤษฎี 
ระหวางปจจัยเชิงการมุงเนน ความสามารถทาง
นวัตกรรม และผลการดำเนินงาน ในธุรกิจซอฟตแวร
ไทยท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI มีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ

• »ÃÐâÂª¹ �·Õè¤Ò´Ç‹Ò¨Ðä Œ́ÃÑº •
 เปนแนวทางในการบริหารธุรกิจของบริษัท 
เพื่อใหเกิดความสามารถทางนวัตกรรมสูงสุด และ
เกิดผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น อีกท้ังจะชวยให BOI 
ไดทราบวา บริษัทท่ีใหการสงเสริมการลงทุนเหลานั้น
มีความสามารถทางนวัตกรรมหรือไม และถาหากมี
ความสามารถทางนวัตกรรมแลว ความสามารถทาง
นวัตกรรมน้ันสงผลใหเกิดผลการดำเนินงานท่ีมี
ประสิทธิผลมากข้ึนหรือไม ซึ่งหากเกิดผลการดำเนิน
งานท่ีเพ่ิมข้ึนก็จะสงผลใหเกิดการยอนกลับในการ
ลงทุนเพิ่มขึ้น
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การทบทวนวรรณกรรม • •
• ¡ÒÃÁØ‹§à¹Œ¹μÅÒ´ • 
(Market Orientation)

 Kohli และ Jaworski [1] ไดใหคำนิยามของ
การมุงเนนตลาดวา เปนการปฏิบัติตามแนวคิดทาง
การตลาด เปนวัฒนธรรมองคกรที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากท่ีสุดในการสรางพฤติกรรมของ
บุคลากรในองคกรท่ีนำไปสูการสรางมูลคาท่ีเหนือกวา
ใหแกลูกคา [2] และเปนการรวบรวมขอมูลขาวสาร
ของลกูคาและคูแขงอยางเปนระบบ เพื่อนำมาใชเปน
แนวทางในการกำหนดกลยุทธทางการตลาด [3] โดย 
Narver และ Slater [2] ใหมุมมองวา การมุงเนนตลาด
เปนการเนนในแนวคิดเชิงวัฒนธรรม ประกอบดวย
ดานพฤติกรรม 3 ดาน ไดแก 1) การมุงเนนลูกคา 
(Customer Orientation) เปนการเนนในเร่ืองการ
ทำความเขาใจในลกูคาเปาหมาย เพือ่ใหสามารถสราง
มูลคา ท่ี เหนือกวาใหแกลูกคาไดอยางตอเ น่ือง 
2) การมุงเนนคูแขงขัน (Competitor Orientation) 
เปนการเนนในเร่ืองการทำความเขาใจในจุดแข็ง 
จุดออน ความสามารถ และกลยุทธของคูแขงปจจุบัน
และรวมถึงคูแขงในอนาคต 3) การประสานงาน

ในองคกร (Interfunctional Coordination) เปน
การเนนในเร่ืองการประสานงานและการใชทรัพยากร
ขององคกรใหเกิดประโยชนสูงสุดเพ่ือการสรางมูลคาท่ี
เหนอืกวาใหแกลกูคา ในขณะที ่Kohli และ Jaworski 
[1] มองในมุมมองของการเนนในแนวคิดเชิงพฤติกรรม 
ซึ่งประกอบดวย 3 สวน คือ การเก็บรวบรวมขอมูล
ทางการตลาด (Market Intelligence Generation) 
การเผยแพรขอมูลทางการตลาด (Market Intelli-
gence Dissemination) และการตอบสนองตอตลาด 
(Market Responsiveness) โดยการศึกษาน้ีไดยึด
องคประกอบตามแนวคิดของ Narver และ Slater [2] 
เน่ืองจากเปนแนวคิดทีใ่หความสำคญัในมุมมองทีเ่ปน

การสรางมูลคาและการตอบสนองตอขอมูลทาง
การตลาด [4] 

• ¡ÒÃÁØ‹§à¹Œ¹¤ÇÒÁà»š¹¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ •  
(Entrepreneurial Orientation) 

 เปนความสามารถขององคกรที่มีการปรับ
เปล่ียนสิ่งตางๆ มาอยางตอเนื่อง [5] เปนการมุงเนน
กลยุทธขององคกรซ่ึงไดมาในลักษณะของรูปแบบของ
การตัดสิน การปฏิบัติ และวิธีการของผูประกอบการ 
[6] ที่มีความเชื่อมโยงที่ใกลชิดตอการจัดการเชิง
กลยุทธและกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ [7] 
โดยแนวคิดของ Miller [5] นั้น การมุงเนนความเปน
ผูประกอบการ ประกอบดวยคณุลกัษณะ 3 ดาน ไดแก 
ความสามารถทางนวัตกรรม (Innovativeness) 
ความกลาเสีย่ง (Risk Taking) และการดำเนนิงานเชงิรกุ 
(Proactiveness) ซึ่งตอมา Lumpkin และ Dess [6] 
ไดเสนอแนะคุณลักษณะเพิ่มขึ้นอีก 2 ดาน คือ 
ความเปนตวัของตัวเอง (Autonomy) และการแขงขัน
เชิงรุก (Competitive Aggressiveness) โดยการ
ศึกษาน้ีไดยึดตามแนวคิดของ Miller และ Friesen 
[8] คือ ความกลาเสี่ยง (Risk Taking) และการดำเนิน
งานเชิงรุก (Proactiveness) ซึ่งเปนองคประกอบที่
สะทอนถึงพฤติกรรมของผูบริหารระดับสูงที่เปนผูมี
อำนาจในการตัดสนิใจดานกลยทุธและปรชัญาในการ
บริหารงาน โดยความกลาเสี่ยงเปนระดับความเต็มใจ
ของผูบริหารท่ีสามารถยอมรับความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดข้ึนไดจากการลงทุนในทรัพยากร เปดใจท่ีจะ
ยอมรับความเสี่ยงนั้น และการดำเนินงานเชิงรุกเปน
การดำเนินการดวยแนวทางท่ีเหนือกวาคูแขงขันใน
ดานตางๆ ที่มีเปาหมายที่สอดคลองกับความตองการ
ในอนาคต โดยการแสวงหาโอกาสใหมๆ ที่อาจจะ
เก่ียวของหรือไมเก่ียวของกับสายการทำงานในปจจุบัน 
รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑใหมๆ และเปนผูนำ
ของการแขงขัน นอกจากนี ้ผูวจิยัไดแยกความสามารถ
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ทางนวัตกรรม ซึ่งเปนหนึ่งในคุณลักษณะของการ
มุงเนนความเปนผูประกอบการนั้นออกมา ดังเชน
ผลงานศึกษาของ Hult, Hurley และ Knight [9] 
ที่ ได เสนอวา โดยปกติแลว ความสามารถทาง
นวัตกรรมเปนหน่ึงในคุณลักษณะของการมุงเนน
ความเปนผูประกอบการ แตถาหากนำความสามารถ
ทางนวัตกรรมท่ีเปนคุณลักษณะมาใชในการวัดความ
สามารถความเปนผูประกอบการดวยนั้น อาจจะทำ

ใหเกิดความซ้ำซอนกับขอบเขตของความสามารถ
ทางนวัตกรรมซ่ึงเปนองคประกอบท่ีสำคัญของการ
ศึกษาความสัมพันธ

• ¡ÒÃÁØ‹§à¹Œ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ •
(Learning Orientation) 

 เปนแนวคิดที่เพิ่มมูลคาใหกับองคกร ซึ่งสงผล
ตอความโนมเอียงขององคกรท่ีจะสรางความรูและใช
ความรูเหลานั้นใหเกิดประโยชนตอองคกร [10] และ
เปนการใหความสำคัญที่นอกเหนือไปกวาการให
ความสำคัญกลไกตลาด [11] เพ่ือเพ่ิมขอไดเปรียบ
ทางการแขงขัน รวมถึงการไดมาและการแบงปนของ
ขอมูลที่ เ ก่ียวกับความตองการของลูกคา [12] 
โดยแนวคิดของ Sinkula, Baker และ Noordewier 
[10] ประกอบดวย 3 ดาน คอื 1) ความมุงมัน่ในการเรยีนรู 
(Commitment to Learning) เปนการเอาใจใส
ในการเรียนรู 2) ความเปดใจกวาง (Open-
Mindedness) เปนความเต็มใจท่ีจะยอมรับแนวคิด
ใหมๆ  และ 3) การสรางวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) 
เปนการกำหนดทิศทางในการเรียนรูและวิสัยทัศน
องคกรรวมกัน

• ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Ò§¹ÇÑμ¡ÃÃÁ •
(Innovativeness)

 เปนความสามารถในการนำเสนอกระบวนการ
ใหมๆ ผลิตภัณฑใหมๆ หรือแนวความคิดใหมๆ 

ในองคกร [13] ซึ่งสัมพันธกับความสามารถของ
องคกรทีเ่กีย่วของกับนวัตกรรม [9] โดยความสามารถ
ทางนวัตกรรมนี้ จะสงผลตอแนวโนมขององคกรใน
การสนับสนุนแนวคิดใหมๆ สิ่งใหมๆ การทดลองและ
กระบวนการสรางสรรคทีจ่ะสงผลกอใหเกดิผลิตภณัฑ
ใหมๆ บริการใหมๆ หรือกระบวนการทางเทคโนโลยี 
[6] ซึ่งองคกรที่มีความสามารถในการจัดการกับการ
เปลีย่นแปลงจะไดรบัความสำเร็จในการตอบสนองตอ
สภาพแวดลอมและการพัฒนาความสามารถใหมๆ 
มากกวา และนำไปสูการไดเปรียบของการแขงขัน
และผลการดำเนินงานที่ดีกวา [14]

• ¼Å§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ •
 ผูวิจัยไดศึกษาผลงานท่ีเก่ียวของ เพื่อนำมา
พัฒนาเปนโมเดลความสัมพันธท่ีสอดคลองตามทฤษฎี 
ซึ่งสามารถสรุปผลงานที่เก่ียวของไดดังตอไปนี้

 Narver และ Slater [2] ไดศึกษาเก่ียวกับ
ผลกระทบของการมุงเนนตลาดที่มีตอผลกำไรทาง
ธุรกิจ พบวา การมุงเนนตลาดมีความสัมพันธทางบวก
กับผลกำไรทางธุรกิจ

 Hurley และ Hult [14] ไดศึกษาเกี่ยวกับ
นวัตกรรม การมุงเนนการตลาด และการเรียนรูของ
องคกร: การบูรณาการและการทดสอบเชิงประจักษ 
พบวา การมุงเนนตลาดเปนปจจัยหนึ่งท่ีเก่ียวของกับ
การทำส่ิงใหมๆ ซึ่งอาจจะอยูในรูปของพฤติกรรมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ถือไดวาการมุงเนนตลาดเปนปจจัย
หนึ่งท่ีทำใหเกิดนวัตกรรม นอกจากน้ันการสนับสนนุ
ในการเรียนรูขององคกร ก็จะสงผลให เกิดผล
การดำเนินงานที่สูงข้ึน ดังนั้นการมุงเนนตลาดและ
การเรียนรูขององคกรจึงเปนปจจัยหนึ่งที่กอใหเกิด
นวัตกรรมในองคกร
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 Baker และ Sinkula [11] ไดศึกษาเก่ียวกับ
การสงเสริมซ่ึงกันและกันของมุงเนนตลาดและ
การมุงเนนการเรียนรูที่มีตอผลการดำเนินงานของ
องคกร พบวา การมุงเนนการเรียนรูจะชวยเพิ่มความ
สัมพันธทางบวกระหวางการมุงเนนตลาดและผลการ
ดำเนินงานขององคกรดานการเปล่ียนแปลงเม่ือเปรียบ
เทียบในสวนแบงตลาดและผลการดำเนินงานโดยรวม

 Lee และ Tsai [15] ไดศึกษาเก่ียวกับผล
กระทบของรูปแบบการปฏิบตังิานของธุรกจิทีม่ผีลตอ
การมุงเนนตลาด การมุงเนนการเรียนรู และ
ความสามารถทางนวัตกรรม พบวา มีความสัมพันธ
ทางบวกในความสัมพันธของการมุงเนนตลาดกับการ
มุงเนนการเรียนรู และมีความสัมพันธทางบวกใน
ความสัมพันธของการมุงเนนตลาดกับความสามารถ
ทางนวัตกรรม

 Keskin [16] ไดศึกษาเกี่ยวกับการมุงเนน
ตลาด การมุงเนนการเรียนรูและความสามารถทาง
นวัตกรรมของธุรกิจ SME พบวา การมุงเนนตลาด
สงผลโดยตรงตอความสามารถทางนวัตกรรมและ
ผลการดำเนินงาน ในขณะเดียวกัน การมุงเนนการเรียน 

รูยังเปนตัวกลางความสัมพันธระหวางการมุงเนนตลาด
และความสามารถทางนวัตกรรมอีกดวย

 Calantone, Cavusgil และ Zhao [12] 
ไดศึกษาเก่ียวกับการมุงเนนการเรียนรู ความสามารถ
ทางนวัตกรรมของบริษทั และผลการดำเนินงาน พบวา 
การมุงเนนการเรียนรูสงผลโดยตรงตอความสามารถ
ทางนวัตกรรมของบริษัทและ ผลการดำเนินงาน โดย
ความสามารถทางนวัตกรรมของบริษัทมีความสัมพันธ
ทางบวกกับผลการดำเนินงาน

 Miller และ Friesen [8] ไดศึกษาเก่ียวกับ
นวัตกรรมในองคกรที่มีผูบริหารมีความเปนอนุรักษ
นิยมและองคกรท่ีมีผูบริหารมีความเปนผูประกอบการ 
พบวา ทั้งสององคกรมีความแตกตางกันอยางมาก
ในนวัตกรรม โดยองคกรท่ีมีผูบริหารมีความเปน
นักอนุรักษนิยมมองวา นวัตกรรมผลิตภัณฑเปรียบ
เสมือนสิ่งหนึ่งที่ปฏิบัติในการตอบสนองที่ทาทาย 
เกิดข้ึน เฉพาะเวลาท่ีสำคัญมากๆ เทานั้น ในทาง
กลับกัน องคกรท่ีมีผูบริหารมีความเปนผูประกอบ
การจะใหความสำคัญนอยในความสัมพันธทางบวก
ของนวัตกรรมและสิ่งแวดลอม และใหความสำคัญ
มากในความสัมพนัธทางบวกของนวัตกรรมกับเครือ่ง
มือที่เก่ียวกับโครงสราง

 Lumpkin และ Dess [6] ไดศึกษาเก่ียวกับ
โครงสรางการมุงเนนความเปนผูประกอบการและ
การเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงาน พบวา การมุงเนน
ความเปนผูประกอบการมีผลตอผลการดำเนินงาน

 Li, Huang และ Tsai [17] ไดศึกษาการมุง
เนนความเปนผูประกอบการและผลการดำเนินงาน
ของบริษัท: บทบาทของกระบวนการสรางความรู 
พบวา การมุงเนนความเปนผูประกอบการสามารถ
เพิ่มผลการดำเนินงานของบริษัท

 Hult, Hurley และ Knight [9] ไดศึกษา
ความสามารถทางนวัตกรรม: ปจจัยและผลกระทบ
ตอผลการดำเนินงานทางธุรกิจ พบวา ความสามารถ
ทางนวัตกรรมเปนตัวกลางในความสัมพันธระหวาง
การมุงเนนตลาด การมุงเนนการเรยีนรู      การมุงเนน
ความเปนผูประกอบการ และผลการดำเนินงาน
ทางธุรกิจ โดยการมุงเนนตลาดนั้นมีผลกระทบทาง
บวกตอความสามารถทางนวัตกรรม ในขณะที่ความ
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สามารถทางนวัตกรรมเปนสิ่งสำคัญโดยตรงในการ
ขับเคล่ือนผลการดำเนินงานน้ัน ความสามารถทาง
นวัตกรรมยังเปนตัวกลางท่ีสำคัญของการเชื่อมโยง
ระหวางการมุงเนนการเรียนรูและผลการดำเนินงาน
อีกดวย

 Rhee, Park และ Lee [18] ไดศึกษาการขับ
เคล่ือนความสามารถทางนวัตกรรมและผลการดำเนิน
งานของกลุม SME ในประเทศเกาหลีใต: การมุงเนน
การเรียนรูเปนสื่อกลาง พบวา การมุงเนนตลาดและ
การมุงเนนความเปนผูประกอบการมีความสัมพันธทาง
ตรงตอการมุงเนนการเรียนรูและความสามารถทาง
นวัตกรรม  นอกจากน้ันการมุ ง เนนตลาดและ
การมุงเนนความเปนผูประกอบการมีความสัมพันธทาง
ออมตอความสามารถทางนวัตกรรมโดยมีการมุงเนน
การเรียนรูเปนตัวกลาง

 Zheng และ Cui [19] ไดศึกษาการมุงเนน
ความเปนผูประกอบการ การมุงเนนตลาด และผลการ
ดำเนินของบริษัท: บทบาทตัวกลางของการเรียนรู
ขององคกร พบวา การมุงเนนความเปนผูประกอบการ
และการมุงเนนตลาดมีความสัมพันธทางบวกตอผล

การดำเนินงาน โดยมีการมุงเนนการเรียนรูเปน
ตัวกลาง

วิธีการวิจัย • •
• ¡ÅØ‹Áμ ÑÇÍÂ‹Ò§ •

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ธุรกิจ
ซอฟตแวรไทยท่ีไดรับการสงเสริมจาก BOI ซึ่งมี
ฝายวิจัย และพัฒนา (R&D) โดยมีการกำหนดกลุม
ตัวอยางตามแนวทางการวิเคราะหความสัมพันธ

โครงสรางเชิงเสนของ Schumacker และ Lomax 
[20] ซ่ึงกำหนดใหมีกลุมตัวอยางของการวิเคราะห
โดยใชสถิติของโปรแกรม LISREL คือ 10-20 
เทาของจำนวนตัวแปรสังเกตได ซึ่งการศึกษานี้มี
ตัวแปรแฝงทั้งหมด 5 ตัว ตัวแปรสังเกตไดทั้งหมด 
10 ตัว ดังน้ันขนาดของกลุมตัวอยางตองมีไมนอยกวา 
100 บรษิทั ในการศึกษาคร้ังนี ้ผูวจิยัไดสงแบบสอบถาม
จำนวน 334 บริษัท ไดรับกลับคืนมา 171 บริษัท 
และเม่ือแยกประเภทเปนกลุมตัวอยางท่ีมีฝายวิจัย
และพัฒนา มีจำนวน 114 บริษัท คิดเปน 11.4 
เทาของจำนวนตัวแปรสังเกตได

• à¤Ã×èÍ§Á×Í·ÕèãªŒã¹¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â •
 การศกึษานีใ้ชสถิตกิารวเิคราะหโมเดลสมการ
โครงสราง (Structural Equation Model: SEM) 
โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจำนวน 1 ชุด ซ่ึงผูวิจัยไดดัดแปลงจากการศึกษา
ขอมูลในเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัย
ที่เก่ียวของ โดยแบงออกเปน 6 สวน ดังนี้

1.  แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานองคกร แบบเติม
ขอความลงในชองวาง และเลือกคำตอบ 

2.  แบบสอบถามการมุงเนนตลาด ใชมาตรวดัของ 
Narver และ Slater [2] แบบมาตราสวน 5 
ระดบั โดยแบงออกเปน 3 ดาน คอื การมุงเนน
ลูกคา การมุงเนนคูแขงขัน และการประสาน
งานในองคกร (2= 5.93, RMSEA = 0.132, 
GFI = 0.97, AGFI = 0.90, CFI = 0.98, 
คา NFI = 0.97)

3.  แบบสอบถามการมุงเนนการประกอบการ 
ใชมาตรวัดของ Covin และ Slevin [21] 
แบบมาตราสวน 5 ระดับ โดยแบงออกเปน 2 
ดาน คือ ความกลาเสี่ยง และการดำเนินงาน
เชิงรุก (2= 3.34, RMSEA = 0.144, GFI = 
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0.97, AGFI = 0.91, CFI = 0.95, คา NFI = 
0.93) 

4.  แบบสอบถ ามก า รมุ ง เ น น ก า ร เรี ย น รู  
ใชมาตรวัดของ Baker และ Sinkula [11] 
แบบมาตราสวน 5 ระดับ โดยแบงออกเปน 3 
ด า น  คื อ  คว าม มุ ง มั่ น ใ นก า ร เ รี ยน รู  
ความเปดใจกวาง และการสรางวิสัยทัศนรวม 
(2= 0.05, RMSEA = 0.000, GFI = 1.00, 
AGFI = 1.00, CFI = 1.00, คา NFI = 1.00) 

5.  แบบสอบถามความสามารถทางนวัตกรรม 
ใชมาตรวัดของ Hurley และ Hult [14] 
แบบมาตราสวน 5 ระดับ (2= 6.39, 
RMSEA = 0.05, GFI = 0.98, AGFI = 0.93, 
CFI = 1.00, คา NFI = 0.99) 

6.  แบบสอบถามผลการดำเนินงาน แบบมาตรา
สวน 5 ระดับ (2= 6.16, RMSEA = 0.214, 
GFI = 0.96, AGFI = 0.79, CFI = 0.98, 
คา NFI = 0.98) 

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¢ŒÍÁÙÅ • •
1.  วิเคราะหขอมูลปจจัยเชิงการมุงเนนที่สงผลตอ

ความสามารถทางนวัตกรรมและผลการดำเนินงาน 
ดังนี้

• วิเคราะหหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของปจจัยเชิงการมุงเนนความ
สามารถทางนวัตกรรม และผลการดำเนินงาน
ในแตละปจจัย โดยวิเคราะหเปนรายดาน 
รายขอและโดยภาพรวม

• วเิคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) โดย
ใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
(Confi rmatory Factor Analysis)

• วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ 
เพียรสัน (Pearson’s Product Moment 
Coeffi cient)

• ตรวจสอบความสอดคลองของโมเดล (Good-
ness of Fit Measure) ดวยคาสถิติไคสแควร 
คาไคสแควรสัมพัทธ ดัชนีวัดระดับความ
สอดคลอง (GFI) ดชันวีดัระดบัความสอดคลอง
ที่ปรับแลว (AGFI) คาประมาณความคลาด
เคล่ือนของรากกำลังสองเฉล่ีย (RMSEA) ดชันี
วัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (CFI) 
ดชันวีดัความเปนปกต ิ(NFI) โดยเกณฑทีใ่ชใน
การพิจารณาดังนี้

2 ไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(p > 0.05)

2/df มีคานอยกวา 3

GFI, AGFI, CFI, NFI มีคาเขาใกล 1

RMSEA มีคานอยกวา 0.8

2. วิเคราะหเสนทางอิทธิพล (Path Analysis)

3. วิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural 
Equation Modeling: SEM) และตรวจสอบ
ความตรงของโมเดล (Validation of the Model) 
เปนภาพรวมทั้งโมเดล โดยใชโปรแกรม LISREL 
8.80

¼Å¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â  • •
• ¼Å¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ �μ ÑÇá»ÃÊÑ§à¡μä Œ́ •

 ผู วิ จั ย ไ ด ใช วิ ธี ก า รห าค า สั ม ป ร ะสิ ท ธิ์
สหสัมพันธเพียรสัน โดยการหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดทั้งหมด พบวา 
ตัวแปรทุกชนิดมีความสัมพันธทางบวก โดยมี
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คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) อยูระหวาง 0.469 ถึง 0.778 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ดังตารางท่ี 1

ตัวแปร CUST COMP INTERFN RISK PROACT COMMIT MIND VISION IN PF
CUST 1.000
COMP 0.778** 1.000

INTERFN 0.720** 0.726** 1.000
RISK 0.681** 0.648** 0.609** 1.000

PROACT 0.656** 0.592** 0.549** 0.669** 1.000
COMMIT 0.680** 0.646** 0.655** 0.572** 0.570** 1.000
MIND 0.530** 0.519** 0.584** 0.505** 0.510** 0.749** 1.000
VISION 0.511** 0.469** 0.535** 0.481** 0.560** 0.577** 0.611** 1.000

IN 0.595** 0.598** 0.605** 0.607** 0.624** 0.686** 0.717** 0.555** 1.000
PF 0.610** 0.563** 0.583** 0.700** 0.705** 0.564** 0.608** 0.504** 0.735** 1.000

** P < 0.01

CUST = การมุงเนนลูกคา, INTERFN = การมุงเนน
คูแขงขัน, INTERFN = การประสานงานในองคกร, 
RISK = ความกลาเสี่ยง, PROACT = การดำเนินงาน
เชิงรุก, COMMIT = ความมุงมั่นในการเรียนรู, 
MIND = ความเปดใจกวาง, VISION = การสรางวสิยัทศัน
รวม, IN = ตัววัดความสามารถทางนวัตกรรม, 
PF = ตัววัดผลการดำเนินงาน

0.160.36

MO

LO INNO PER

EO

0.65

0.17 0.18

0.72 0.31

0.29

0.12

• ¼Å¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�âÁà´Å¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�
¡Ñº¢ŒÍÁÙÅàªÔ§»ÃÐ¨Ñ¡É� •

 ผู วิ จั ย ไ ด ด ำ เ นิ น ก า ร วิ เ ค ร า ะห โ ม เ ด ล
ความสัมพันธ พบวาโมเดลความสัมพันธตามทฤษฎี
ระหวางปจจัยเชิงการมุงเนนความสามารถทางนวัตกรรม
และผลการดำเนินงาน มีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ โดยมีคา 2 = 31.62, df = 25, p-value 
= 0.17, GFI = 0.95, AGFI = 0.88, CFI = 1.00, NFI 
= 0.98 และ RMSEA = 0.048 ดังภาพท่ี 1

 MO = การมุงเนนตลาด, EO = การมุงเนน
ความเปนผูประกอบการ, LO = การมุงเนนการเรยีนรู, 
INNO = ความสามารถทางนวัตกรรม, PER = ผลการ
ดำเนินงาน

ÀÒ¾·Õè 1: 
โมเดลความสัมพันธ

ของปจจัยเชิงการมุงเนนที่สง

ผลตอความสามารถทางนวัตกรรม
และผลการดำเนินงานในธุรกิจ

ซอฟตแวรไทยที่ไดรับการสงเสริม
การลงทุนจาก BOI
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• ¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ Ñ́ºÍÔ·¸Ô¾Å·Ò§μÃ§ 
ÍÔ·¸Ô¾Å·Ò§ÍŒÍÁáÅÐÍÔ·¸Ô¾ÅÃÇÁ •

จากภาพท่ี 1 สามารถสรุปเสนทางอิทธิพลไดดังนี้

• ÍÔ·¸Ô¾Å·Ò§μÃ§ •
1.  อิทธิพลทางตรงที่ปจจัยเชิงการมุงเนนสงผล

ตอความสามารถทางนวัตกรรม  ไดแก  
การมุงเนนตลาด มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เทากับ 0.36 การมุงเนนความเปนผูประกอบ
การมีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 0.18 
และการมุงเนนการเรียนรูมีคาสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพลเทากับ 0.72

2. อิทธิพลทางตรงของปจจัยเชิงการมุงเนน
และความสามารถทางนวัตกรรมท่ีสงผลตอผล
การดำเนินงาน ไดแก การมุงเนนตลาดมีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.16 การมุงเนน
ความเปนผูประกอบการมีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเทากับ 0.12 การมุงเนนการเรียนรู
มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.08 และ
ความสามารถทางนวัตกรรมมีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเทากับ 0.31

• ÍÔ·¸Ô¾Å·Ò§ÍŒÍÁ •
1.  อิทธิพลทางออมที่ปจจัยการมุงเนนตลาด

สงผลผานปจจัยอื่นๆ ตอผลการดำเนินงาน 
มดีงันีค้อื สงผานปจจยัการมุงเนนการเรียนรูมี
คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.65 และ
สงผานความสามารถทางนวัตกรรมมีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.36

2.  อิทธิพลทางออมท่ีปจจัยการมุงเนนความเปน
ผู ป ร ะ กอบก า ร ส ง ผ ลผ า นป จ จั ย อื่ น ๆ 
ตอผลการดำเนินงานมีดังนี้คือ สงผานปจจัย
การมุงเนนตลาดมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล

เทากับ 0.29 สงผานปจจัยการมุ ง เนน
การเรียนรูมีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 
0.17 และสงผานความสามารถทางนวัตกรรม
มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.18

3. อทิธพิลทางออมทีป่จจยัการมุงเนนการเรยีนรู
ส งผลผานความสามารถทางนวัตกรรม 
ตอผลการดำเนินงาน มีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเทากับ 0.72

• ÍÔ·¸Ô¾ÅÃÇÁ •
 อทิธพิลรวมของปจจยัเชงิการมุงเนนท่ีสงผล
ตอความสามารถทางนวัตกรรมและผลการดำเนินงาน 
พิจารณาไดจากผลรวมระหวางอิทธิพลทางตรงและ
อิทธิพลทางออมของปจจัยเชิงการมุงเนนท่ีสงผลตอ
ผลการดำเนนิงานท่ีนำมาศกึษา พบวา การมุงเนนตลาด 
มคีาอิทธพิลรวมมากทีส่ดุ รองลงมา คอื ความสามารถ
ทางนวัตกรรม การมุงเนนความเปนผูประกอบการ 
และการมุงเนนการเรียนรู ตามลำดับ

• ÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å ÊÃØ» áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð •
• ÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å •

 จากผลการศึกษาพบวา การมุงเนนตลาด 
การมุงเนนความเปนผูประกอบการ และการมุงเนน
การเรียนรู มีความสัมพันธทางบวกตอความสามารถ
ทางนวตักรรม และผลการดำเนนิงาน ซึง่สอดคลองกบั
ผลการศึกษาตางๆ ที่ผานมา เชน ผลการศึกษาของ 
Lee และ Tsai [15] และผลการศึกษาของ Keskin 
[16] ที่พบวา การมุงเนนตลาดและการมุงเนน
การเรียนรู สงผลตอความสามารถทางนวัตกรรมและ
ผลการดำเนินงาน ซึ่งการมุงเนนการเรียนรูยังเปน
ตัวกลางของความสัมพันธอีกดวย นอกจากน้ันยัง
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สอดคลองกับผลการศึกษาของ Hult, Hurley และ 
Knight [9] และผลการศึกษาของ Rhee, Park และ 
Lee [18] ที่พบวา การมุงเนนตลาด การมุงเนนการ
เรียนรู และการมุงเนนความเปนผูประกอบการ มี
ความสมัพนัธทางบวกตอความสามารถทางนวตักรรม 
และผลการดำเนินงาน โดยที่การมุงเนนการเรียนรู
เปนตัวกลางความสัมพันธระหวางการมุงเนนตลาด 
การมุงเนนความเปนผูประกอบการ กบัความสามารถ
ทางนวัตกรรม

• ÊÃØ» •
 โมเดลความสัมพันธของปจจัยเชิงการมุงเนน 
ความสามารถทางนวัตกรรม และผลการดำเนินงาน มี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ อีกทั้งปจจัย
เชงิการมุงเนนมอีทิธพิลทางตรง อทิธพิลทางออมและ
อิทธิพลรวมตอความสามารถทางนวัตกรรม และ
ผลการดำเนินงาน โดยการมุงเนนตลาดเปนปจจัยที่มี
อิทธิพลรวมมากท่ีสุด แสดงใหเห็นวา องคกรควรให
ความสำคัญตอการมุงเนนตลาด ซ่ึงจะสงผลใหองคกร
มีผลการดำเนินงานที่สูงขึ้น นอกจากน้ัน ถาหาก
องคกรใหความสำคัญในการมุง เนนความเปน
ผูประกอบการ การมุงเนนการเรียนรู และความสามารถ

ทางนวัตกรรมขององคกรควบคูไปดวยกัน ก็จะยิ่งทำ
ใหเกดิผลการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน

• ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð •
 จากผลการศึกษา ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะวา 
ผูบริหารควรมีการใหความสำคัญในการมุงเนนตลาด 
ไมวาจะเปนการมุงเนนลูกคา การมุงเนนคูแขงขัน 
หรือการประสานงานในองคกร ซึ่งการมุงเนนลูกคา
เปนการเนนในเรื่องการทำความเขาใจในลูกคา
เปาหมาย เพื่อใหสามารถสรางมูลคาที่เหนือกวาให
แกลกูคาไดอยางตอเนือ่ง ในขณะเดียวกนั การมุงเนน

คูแขงขนันัน้ เปนการเนนในเร่ืองการทำความเขาใจใน
จุดแข็ง จุดออน ความสามารถ และกลยุทธของคูแขง
ปจจุบันและรวมถึงคูแขงในอนาคต สวนการประสาน
งานในองคกรเปนการเนนในเร่ืองการประสานงาน
และการใชทรัพยากรขององคกรใหเกิดประโยชน
สูงสุดเพื่อการสรางมูลคาท่ีเหนือกวาใหแกลูกคา ซึ่ง
องคกรท่ีใหความสำคัญตอการมุงเนนตลาดจะนำไปสู
ใหเกิด  ขอไดเปรียบทางการแขงขันมากกวาองคกรที่
ไมไดใหความสำคัญ แตทั้งนี้ ถาหากองคกรมีการให
ความสำคัญในการมุงเนนความเปนผูประกอบการ 
การมุงเนนการเรียนรู และความสามารถทางนวัตกรรม
ขององคกรควบคูไปดวยกัน ก็จะย่ิงทำใหเกิดผลการ
ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน

 และเน่ืองจากการศึกษาน้ีเก็บขอมูลจาก
แบบสอบถามท่ีไดสงทางไปรษณียไปยังกลุมตัวอยาง 
ทำใหไมสามารถทราบไดวาผูตอบแบบสอบถามน้ันเปน
ผูบริหารขององคกรจริงหรือไม ซ่ึงอาจทำใหเกิดความ
คลาดเคล่ือนในขอมูลจากแบบสอบถาม นอกจากน้ัน 
ในการศึกษาคร้ังตอไป อาจมีการศึกษาและพัฒนา
ตัวแปรอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากการศึกษาน้ี ใหมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมากย่ิงขึ้น หรือ
เปรียบเทียบกลุมตัวอยางระหวางธุรกิจซอฟตแวร
ไทยกับธุรกิจซอฟตแวรตางประเทศ
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